
BANGUIDE



Välkommen 
till Söderhamns golfklubb

Banan ligger på gammal fäbodmark. Det 
vittnar bl.a. de många ladorna om. Marken 
ägdes av 16 markägare. I början av 1960 
sammankallade direktör Lars Dalman på 
Söderhamns Verkstäder, direktörerna för 
Bergvik-Ala, Marma-Långrör och Ljusne-
Woxna till ett möte. Utifrån detta möte 
satsade respektive bolag 60.000 kr och 
grundplåten till golfbanan var lagd.

100 m centrum green
150 m centrum green

150 m pinne till centrum green

Inmått i guiden till framkant green

Kansli   0270-28 13 00 
Golfshop  0270-28 13 00 
Restaurang  0270-28 13 77 

www.soderhamnsgk.com
info@soderhamnsgk.com

Söderhamns Golfklubb



Driving
Range

Puttinggreen

Övnings-
område

P

Extra HålExtra Hål
Par 3

Tee    Längd

60 110
57 110
54 110
48 95
43 95

Klubbhus
Shop
Resturang



Hål
Längd i meter

P
a

r

In
d

e
x

60 57 54 48 43 Vit Gul Röd

1 345 325 325 272 272 4 9 Mitt tee1 Mitt tee2 Mitt tee3

2 502 495 411 390 325 5 5 Mitt tee1 Mitt tee1 Mitt tee2

3 383 338 338 283 213 4 1 7 m bk 7 m bk 6 m fk

4 146 125 107 98 98 3 17 Mitt tee1 Mitt tee1 Mitt tee2

5 530 520 459 414 344 5 3 Mitt tee1 Mitt tee1 Mitt tee2

6 177 164 164 140 140 3 11 Mitt tee1 Mitt tee1 Mitt tee2

7 310 290 290 229 229 4 13 Mitt tee1 Mitt tee1 Mitt tee2

8 354 341 341 318 318 4 7 Mitt tee1 Mitt tee1 Mitt tee2

9 294 294 239 239 239 4 15 Mitt tee1 630 Mitt tee1

Out 3041 2892 2674 2383 2178 36 Out 620

10 457 442 436 413 318 5 12 Mitt tee1 320 Mitt tee4 Mitt tee 3 

11 156 150 119 119 119 3 14 Mitt tee1 Mitt tee2 Mitt tee4 Mitt tee 3 

12 370 365 335 320 240 4 2 Mitt tee1 Mitt tee1 Mitt tee2 OBS 

13 455 445 430 360 360 5 4 Mitt tee1 Mitt tee1 Mitt tee2

14 196 185 170 170 170 3 10 Mitt tee1 Mitt tee2 Mitt tee3 OBS mitt 

15 345 333 333 263 263 4 6 Mitt tee1 Mitt tee1 Mitt tee2 OBS mitt 

16 461 418 418 343 281 5 16 Mitt tee1 Mitt tee1 Mitt tee2 Utslag 

17 144 135 135 125 125 3 18 Mitt tee1 Mitt tee2 Mitt tee3

18 330 317 317 298 248 4 8 Mitt tee1 Mitt tee1 Mitt tee2 Utslag 

In 2914 2790 2693 2411 2124 36 In

Out 3041 2892 2674 2383 2178 36 Out

S:a 5955 5682 5367 4794 4302 72 S:a



Ett långt öpp-
ningshål som 
kräver ett utslag 
på fairway. 

Greenen vaktas 
av en djup 
bunker på 
högersidan. 
Greenen ligger 
lite upphöjd och 
kräver ibland en 
extra klubba på 
inspelet.



Sikta mot tallen 
på utslaget. 
Sikta sedan 
andra slaget 
mot den stora 
björken framme 
vid diket för 
att öppna upp 
inspelet mot 
greenen.

En bunker vak-
tar greenen på 
vänster sida.



Banans svåraste 
hål. Skog på 
båda sidor om 
fairway kräver 
ett rakt utslag. 
Greenen ligger 
upphöjd. 

Då man inte ser 
greenytan ham-
nar man ofta 
kort i backen 
innan green.



Ett vackert par 
3 över vatten. 
Du står högre 
än greenen vil-
ket ofta medför 
för långa inspel. 



Ett långt par 
5 hål där det 
krävs ett långt 
utslag för att 
kunna gå över 
diket på andra 
slaget. 

Inspelet sker 
mot en upphöjd 
green som ofta 
kräver en extra 
klubba.



Ett par 3 hål som kräver precision. 

Missar till vänster tenderar att studsa iväg långt vilket resulterar i svåra 
chiplägen. Missar till höger ger en svår pitch över bunkern.



Här öppnar du 
upp inspelet 
om du lägger 
utslaget något 
till höger på 
fairway. 

Greenen vaktas 
av två djupa 
bunkrar som 
skär in i green-
kanten. Greenen 
ligger högt vilket 
ofta kräver en 
extra klubba.



Högt beläget 
utslag som inbjuder
till chansning. Du som 
kan slå 200m+ når över 
diket.  Spelar du kort om diket är 
det bra om du siktar till vänster om 
fairway för att öppna upp inspelet. 

Greenen vaktas av två bunkrar. Missar till 
vänster om greenen ger svåra chiplägen.



Knepigt hål som inbjuder till chansning. 
Här rekommenderas ett kort utslag rakt 
ut för att sedan få ett fullt slag in mot den 
upphöjda greenen.



Rakt par 5 hål 
som kan spelas 
ganska enkelt 
för den långtslå-
ende. Flaggpla-
ceringen avgör 
var du skall 
placera andra 
slaget. 

Greenbunkern 
fångar upp 
många bollar för 
dem som försö-
ker nå greenen 
på två slag.



Ett par 3 hål där bara en sak gäller. –Träffa greenen! 

Bunkrarna framför green är djupa, skog på båda sidor samt bakom 
greenen lämnar inget annat alternativ.



Detta svåra par 4 kräver
ett välplacerat utslag. För 
att öppna upp hålet måste 
utslaget placeras vänster 
och förbi den stora björken. 

För den långtslående finns möjlighet 
att slå över den lilla tallen till höger 
för att lämna ett kortare inspel mot green.



 En par 5 med valmöjligheter.  
 Vill man chansa över skogen  
 på andra slaget för att nå
  greenen skall man välja  
 drivern från tee. 

Skall du bara spela fram dig till dogleg 
på andra slaget kan du spela ut ett järn 
från tee. 



”Lapporten” Detta 
par 3 kräver ett 
långt och rakt 
utslag för att träffa 
greenen. 

Inga hinder framför 
greenen däremot 
ett dike runt hela 
greenområdet.



Vattnet framför 
tee är inte i spel 
däremot skogen 
till vänster. För 
att öppna upp 
hålet för inspel 
mot greenen 
krävs ett utslag 
på 180m+. 

Greenen vaktas 
av två stycken 
bunkrar och 
greenen lutar 
emot dig. Ett 
för långt inspel 
innebär svårt 
chipläge.



För den långtslående 
ett kort par 5. Håll vänster 

över de små träden på 
utslaget och det lämnar ett kort 

men inte helt enkelt andra slag mot 
greenen. Se upp för bunkern på andra 

sidan kullen bara. 

Greenen är avlång och det kan skilja två klub-
bor beroende på flaggplacering.



Banans enklaste hål?!

Väl tilltaget greenområ-
de med ett par bunkrar 
som enda hinder. 

Bättre att hamna kort 
om green än för lång.



Placera utslaget i höger-
kant på fairway för att få 
fritt inspelsläge. För den 
som slår långt finns chansen 
att slå över tallen vid första 
kullen. Se då upp för vänstra 
skogsdungen.



LiveCaddie’s banguider är skalenliga och baserade på mätningar med 
högprecisions-GPS med en noggrannhet i alla led, även höjd, på +/- 20 
mm. Förutom tryckta banguider erbjuder vi flyover, mobilappar, scorekort, 
teeskyltar, sprinklerbrickor m.m. LiveCaddie använder mätdata från Map-
ping Industries, världens största mätföretag inom golfindustrin. 
 
©Mapping Industries. Ingen reproduktion,  kopiering eller transferrering 
av innehållet i denna upplaga är tillåten utan skriftligt tillstånstånd från 
upphovsrättsinnehavaren.

www.mappingindustries.com | www.livecaddie.com

Mått & Symboler

18560 Distans till hinder eller punkt av intresse  
18557 uträknat från fast teemarkering. 
18554

18548 Distans till FRAMKANT green från   
18543 / 100 ovanstående punkt.
 

152 Distans till FRAMKANT på green från   
 sprinkler, trädstam, bunkerkant och andra  
 punkter av intresse. 

175  Layup-distans från utplacerad symbol till/ 
 över ett hinder eller punkt av intresse.

28 Greendjup i inspelsvinkel.  

10 Greenmått är skillnaden från inspel till   
 framkant green och greenmåttets position. 
 

200 100, 150 och 200 meters markering till 
 CENTRUM av green.
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